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«الجدل» كمفهوم عريق
ُم َّمد ال�شحي
ُ
تعر�ض الأفكار الفل�سفية واملفاهيم املنطقية يف �إطار تط ُّورها التاريخي ،وتربط فيما بينها وبني الأر�ضيات امل�ؤ�س�سة المتداداتها يف �سريورة الت�صورات املعرفية،
�إ َّن الأوراق الفكرية التي
لها َد ْور مهم يف ت�شكل الوعي ال�صحيح لتلك املفاهيم؛ مما يجعل ال َّقراء يُح�سنون قراءتها باملعنى امل��راد منها؛ وبالتايل ي�ستخدمونها يف �سياقاتها ال�صحيحة ،بعيدًا عن املغالطات
واملزايدات بها ،والتي قد يُراد منها الت�سويق املعريف الفارغ من املعنى احلقيقي؛ فيربز ذلك الكاتب وغريه مبظهر املفكر والفيل�سوف ،بينما هو يقف على �أر�ضية ه�شة من املفاهيم متيد
به يف موقف املحاججة مع الواعني بتلك املفاهيم .وهذا ما �سعى �إليه �إمام عبدالفتاح �إمام يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» بعنوان «اجلدل يف املنطق الأر�سطي ..و�أعمال الفال�سفة
واملتكلمني»؛ �إذ تع َّر�ض لواحد من �أكرث املفاهيم الفل�سفية ا�ستهالكا يف ال�سياقات الفكرية� ،أعني مفهوم «اجلدل» ،لدى �أهم الفال�سفة واملتكلمني قدميًا وحدي ًثا.

و�إنْ ك��ان لكلمة «ج ��دل» دالالت ذات �أب �ع��اد �سلبية يف
الثقافة العربية ،والتي ر�سختها الن�صو�ص الدينية،
القر�آنية بالتحديد� ،إال �أننا ب�صدد ا�ستعمال الكلمة يف
�سياقاتها الفل�سفية؛ لذلك جاء الكاتب مبن�ش�أ مفهوم
«جدل» يف الثقافة التي تعد املنبع الأول ،املعروف على
الأق ��ل للفل�سفة العقلية؛ �أع�ن��ي الفل�سفة اليونانية.
فكلمة «ج ��دل» ك��ان��ت ل�ه��ا دالل ��ة ف��ن احل� ��وار؛ �إذ �إن�ه��ا
ا�ستقيت من الفعل «يحاور» .ومن هنا ،ن�ستطيع القول
ب ��أنَّ اجل��دل يف ج ��ذوره حم��اي��دٌ فيما يتعلق بالدوافع
والنوايا النف�سية التي �صبغت مفهوم «اجلدل» مثلما
جند يف قولنا «فالن كثري اجل��دال» ،ونعني بذلك �أنه
مياري يف كالمه من �أجل املراء واجلدال.
ولع َّل من الأ�سباب التي دعت لإطالق �صفة «الأر�سطي»
على املنطق الذي ر�سم معامله وحدوده �أر�سطوطالي�س؛
وبذلك ُيعرف يف �أو�ساط املثقفني� ،أن �أر�سطو قد جعل
اجلدل ق�س ًما من منطقه ،وناق�ش زينون يف كتابه «علم
الطبيعة»؛ لذلك ع ّده الكاتب �أعظم من اهتم مبفهوم
مي��ا .بينما جعل امل�ك��ان��ة ذات�ه��ا يف الع�صور
اجل ��دل ق��د ً
احلديثة للفيل�سوف الأملاين هيجل املعروف ب�أنه و�ضع
�أ�سا�سات الديالكتيك �أو اجلدل .وتنبع مركزية هيجل
ريا يف
يف ت�أ�صيل مفهوم اجلدل يف املنطق �أنه كتب كث ً
مو�ضوع اجلدل حتى �سمي بالفيل�سوف اجل��ديل ،كما
يرا مم�ت�دًّا يف الفل�سفتني املارك�سية
�أن ملفاهيمه ت ��أث� ً
والوجودية على اختالف م�شاربهما يف فهم اجلدل.
ب� � ��د�أ ال� �ك ��ات ��ب يف ا� �س �ت �ع ��را� ��ض م �ف �ه ��وم اجل� � ��دل ع�ن��د
اليونانينيُ ،م� ِق� ًّرا ب ��أن لل�سابقني على �أر�سطو ف�ض َل
و��ض��ع �أ��س��ا��س��ات امل �ف �ه��وم .وم ��ن ه� ��ؤالء زي �ن��ون ،تلميذ
برمندي�س ،وقد �أطلق عليه �أر�سطو ب�أنه هو م�ؤ�س�س
اجل ��دل و�إنْ مل ي���س�ت�خ��دم ك�ل�م��ة «ج � ��دل» .ويتلخَّ �ص
مفهومه للجدل بالت�سليم مبوقف اخل�صم ثم النظر
فيما ي�ستتبع ه��ذا الت�سليم م��ن ق�ضايا؛ ك��ان زينون

معن ًّيا بالدفاع ع��ن �أف�ك��ار �أ��س�ت��اذه برمندي�س القائلة
ب��أن الوجود واح��د ،و�أن الوجود �ساكن؛ مما يعني �أن
الكرثة واحلركة مظهران خ ّداعان ،فيقول زينون ب�أنه
�إذا كانت الأ�شياء كثرية فهذا يعني �أنها �إم��ا �أن تكون
حمدودة �أو النهائية ،والنتيجتان ُمتناق�ضتان؛ �إذ �إنْ
كانت الأ�شياء كثرية فال بد �أن يكون عددها هو هو ال
�أكرث وال �أقل� ،إذن هي نهائية .و�إذا كانت الأ�شياء كثرية
ف�إنها النهائية العدد �إذ بني كل �شيئني �شيء �آخر� ،إذن
هي النهائية.
�أم ��ا ��س�ق��راط ،فقد ا�ستخدم اجل ��دل مبعناه املحايد،
وهو املحاورة؛ �إذ يعمد الفيل�سوف �إىل ا�ستيقاف �أول
�شخ�ص يقابله يف ال���ش��ارع ملق ًيا عليه التحية قائال
«�صباح اخلري» ،لريد عليه «وهل تعرف معنى اخلري؟»
لينفتح باب للحوار ت�ضيق به زوجته ذر ًعا فتعمد �إىل
��ص��ب دل ��و م ��اء ع�ل��ى ��س�ق��راط وم ��ن م�ع��ه .وق ��د عر�ض
ال�ك��ات��ب مثالني م��ن �أم�ث�ل��ة ا�ستعمال ��س�ق��راط ملفهوم
اجل ��دل مب�ع�ن��ى امل� �ح ��اورة ،وك�لاه �م��ا ك ��ان ي ��دور ح��ول
مفاهيم فل�سفة الأخ�ل�اق؛ كاخلري وال�شر ،والتقوى
والفجور وغريها .ولعل ملحاورة �سقراط مع تلميذه
�أق��ري �ط��ون ال ��ذي دع ��اه �إىل ال �ه��رب م��ن ال���س�ج��ن بعد
ري دليل على اجلدل ال�صحيح
اتفاقه مع ال�سجان ،خ َ
على حد تعبري زكي جنيب حممود؛ �إذ و�صفها بقوله:
�إن هذا احلوار ال�صغري مثل رائع للجدل ال�صحيح؛ �إذ
ترى فيه كيف �إذا �س ّلمت باملقدمة فال مهرب لك من
نتائجها.
انتقل الكاتب �إىل عر�ض مفهوم اجل��دل كما هو عند
�أف�لاط��ون� ،أه��م ت�لام��ذة ��س�ق��راط؛ ف��اجل��دل عنده هو
ال���س�ب�ي��ل ال��وا� �ص �ل��ة ب�ي�ن ع ��امل احل ����س وع� ��امل ال�ع�ق��ل،
ويق�سمه �إىل ج��دل �صاعد ،وج��دل ه��اب��ط؛ فالإن�سان
ّ
يالحظ اجلزئيات ثم يرتفع منها �إىل الطبيعة العقلية
العامة ال�ت��ي ت��رب��ط بينها؛ و��ض��رب لنا م�ث��اال لذلك:

هذه ال�شجرة اجلزئية وتلك �شجرة الأم�س ،وما قبله
وما بعده� ،إىل �أن ن�صل �إىل ال�شجرة الأ�صلية؛ �أي مثال
ال�شجرة يف ع��امل العقل اخلال�ص .لكن ه��ذه العملية
ال بد �أن تكتمل بعملية �أخرى يهبط بها الإن�سان من
الأجنا�س العالية �إىل الأن ��واع التي تندرج حتتها ،ثم
الأفراد ،وله �أن ي�سري يف �سبيل ذلك على منهج الق�سمة
الثنائية ..وهكذا ي�صل بنا �أفالطون ليقرر ب�أن اجلدل
هو املنهج الفل�سفي الأعلى ،وك��ان من املقرر �أن يكون
اجلدل هو املرحلة الأخرية يف الرتبية النظامية التي
و�ضعها �أفالطون لفال�سفة امللوك يف دولته املثالية؛
منهجا وعل ًما
وبذلك يكون اجلدل قد ارتفع �إىل كونه
ً
ُيد َّر�س يف الأكادميية.
�أم��ا �أر��س�ط��و فقد جعل اجل��دل �ضر ًبا م��ن القيا�س �أو
اال��س�ت�ق��راء ،وال�ق�ي��ا���س -ك�م��ا ي�ق��رر -ه��و ق��ول ُق� �دِّم له
مبقدمات فلزمت عنها نتيجة بال�ضرورة ،ف��إذا كانت
املقدمات �صادقة ،ف�ستكون النتيجة �صادقة كذلك.
و�أ�شهر مثال �أر�سطي لذلك :كل �إن�سان فانٍ  ،و�أر�سطو
�إن���س��ان؛ �إذن �أر�سطو ف��انٍ  .فيت�ضح م��ن ه��ذا امل�ث��ال �أن
اجل��دل عند �أر�سطو �ضرب من القيا�س ،لذلك قال:
«القيا�س اجلديل هو الذي ينتج من مقدمات ذائعة».
وه��و �-أي �أر�سطو -ي��رى يف اجل��دل ث�لاث فوائد هي:
يف الريا�ضة العقلية ،ويف املناظرة ،ويف علوم الفل�سفة.
وي��رى الكاتب �أن الفل�سفة الإ�سالمية مل تخرج عن
م�ف�ه��وم �أر� �س �ط��و ل�ل�ج��دل ب ��أن��ه ال�ق�ي��ا���س؛ �إذ ق ��ال اب��ن
خلدون يف مقدمته« :وكتاب اجلدل هو القيا�س املفيد
يف ق�ط��ع امل���ش��اغ��ب و�إف� �ح ��ام اخل �� �ص��م» ،وب ��ذل ��ك ي�ق��رر
اجلرجاين يف تعريفاته.
وخ �ت��ا ًم��ا ،ن�ق��ر ب � ��أنَّ مل�ث��ل ه ��ذه امل �ق ��االت امل���ض�ي�ئ��ة ح��ول
م�ف��اه�ي��م الفل�سفة ف���ض ً�لا يف ت �ق��دمي ر�ؤي� ��ة متكاملة
و�أفقية وا�سعة ملدلوالت لها �إرثها الفل�سفي القدمي،
وامتدا ٌد حا ّ
يل يف املباحث الفكرية.
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